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 1מדיניות פרסום מידע בעניין וועדה

בנושא "פרסום מידע בעניין ועדות ציבוריות" שפרסמה היחידה  לנוהלתבנית זו, מהווה נספח 

 הממשלתית לחופש המידע. 

 מטרת התבנית להקל על הגורם המחליט בשרטוט המדיניות להנגשת המידע של הועדה. 

נקודת המוצא היא, כי תכנון לשקיפות לפני תחילת עבודת הוועדות ותוך כדי עבודתן, עדיפה על 

. תכנון כזה, חשוב לוודאות בחינה בדיעבד של חומרים הנוגעים לוועדות שסיימו את עבודתן

השקיפות שתחול בוועדות וזאת בשים לב לציפייה לשקיפות בוועדות  הציבור בנוגע לרמת

שתאפשר פעילותן היעילה ובאותה מידה מעורבות ציבורית באופן שמותאם לוועדה המסוימת 

 )"שיתוף ציבור"(. תכנון כזה, מהווה שלב הכרחי בטרם ביצוע פרסום יזום מיטבי.

 כללי

 www.pmo.gov.il :מדיניות זו תפורסם באתר האינטרנט שכתובתו

 ועדת חריגים למעבר יחידות ארציות של הממשלה לירושליםשם הוועדה: 

 1605והחלטת ממשלה מס'  13.05.2007מיום  1661בהתאם להחלטת ממשלה מס'  גורם ממנה:

 18.05.2014מיום 

 13.05.2007 תאריך המינוי:

 מקום הפרסום

( בקישור הרשות שם) ראש הממשלהמשרד אתר האינטרנט של בעדה יפורסם ושנוגע לומידע ה

 . www.pmo.gov.il  2שלהלן

של משרד רה"מ וכן המידע  יודגש, כי מדיניות פרסום המידע תפורסם באתר האינטרנט

, אך תוצרי הוועדה )הפרוטוקולים( וכן הבקשות לעבודת הוועדה)כמפורט להלן( המקדים 

 .הוועדה ר"יו י"ע שאושרה, הוועדה למזכיר מיוחדת פנייה שתוגש לוועדה, ימסרו ככלשהוגשו 

 מדיניות זו תובא בפני חברי הועדה וכל גורם העתיד להופיע בפניה או להעביר לידה מידע.* 

                                                           
1
 ועדה לפרסם, תוך שבועיים ימים, מדיניות זו באתר האינטרנט של הרשות הרלוונטית ובדרכים אחרותועל ה 

 שייקבעו על ידה.
2
 , יש לפרט את אופן הפרסוםאו חלופיות ככל שהמידע יפורסם בדרכים נוספות 
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 מידע מקדים לעבודת הוועדה

  –פורט להלן יפורסם, אלא אם נקבע אחרת באופן מנומק הקיים שיכל המידע 

  והחלטות ממשלה  החלטת הממשלה שהקימה את הועדה אוכתב מינוי הועדה(

  ;רלוונטיות נוספות(

  וסמכויות תפקידי בדבר מידע –ככל שלא פורט בכתב המינוי או בהחלטת הממשלה 

 ;ועדהוה

  נוהל עבודת הוועדה יפורסם ;לרבות דרכי קבלת ההחלטותסדרי העבודה של הועדה 

 ונתמנ שבשלה המומחיות או ועדהוב יםמייצג םשה והגופים תוארם, ועדהוה יחבר שמות 

יה י, השתייכות חבר ועדה לקבוצת אוכלוסהוועדה עבודת מול עניינים ניגוד ,ועדהו יכחבר

 הנדרשת לייצוג הולם;

 זה לעניין קשר פרטי לרבות ,הוועדה בעבודת, שישנן ככל, הציבור לשיתוף דרכים; 

 שהוקצה;, ככל ייעודיהתקציב פירוט ה 

  מפורטים בתוך נוהל עבודת  ;)ככל שנקבע( ועדההת עבוד מתוכנן לביצועלוח זמנים

 הוועדה

 ובנוסף או גורם אחר שניתן לפנות אליו בקשר לוועדה, עדה או מרכזה ופרטי מזכיר הו

 . )ככל שקיים(יועצים קבועים לוועדה 

 יש לציין את ההנמקה לכך ___________ ככל שהוחלט שלא לפרסם מידע מסוים בקטגוריה זו,

למדיניות ממשלתית  מדובר בוועדת חריגים – אין תהליך שיתוף ציבור בעבודת הוועדה .1

 שכבר נקבעה, ונדונים במסגרתה אך ורק מקרים ספציפיים. 

 אין תקציב ייעודי לעבודת הוועדה .2

 ועדה ומתעד את עבודתה )פרוטוקולים(ומידע הנוצר על ידי ה

 התיעודמדיניות 

 .הכללית התיעוד חובת או ר"התקשי הוראותמידע בעניין דרכי התיעוד שהוחלט בעניינן לפי 

 התיעודפרסום 

  לפי ההוראות שלהלן:, יפורסמו ככל שהוחלט ביצועו הפרוטוקולים והתיעוד הנוסף
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  –יפורסמו באחת החלופות הבאות   הפרוטוקולים - מועד פרסום .1

 הישיבה פרוטוקולאישור ימים מיום  __ ותוך ועדהובמהלך עבודת ה. 

 כל ישיבות הועדה לאחר סיום 

  לאחר פרסום הדו"ח הסופי 

 הוועדה למזכיר פנייה שתוגש ככל _פרק זמן אחר. 

  – היקף פרסום הפרוטוקולים .2

 המלאתיעוד ם הופרס 

 פרסום הפרוטוקול 

 פרסום תמצית הפרוטוקול 

 לא יפורסמו שמות הדוברים  

  בפני הוועדהחומרים שהועמדו 

  -ועדה, כי החומרים הבאים יפורסמו וקבע, מבין החומרים שהועמדו בפני היהגורם המחליט 

 ;נתונים 

 חוות דעת; 

 מדותע; 

  כגון של מומחים, תושבים, מוסדות ציבור, תאגידים) מטעם הציבוראחרות התייחסויות 

 וכד'(

 הוועדה  ככל שתוגש פנייה למזכיר - בקשות שהוגשו לוועדה ע"י מנכ"לי המשרדים

 .ובתיאום עם מנכ"ל המשרד שהגיש את הבקשה

  - חומרים שהועמדו בפני הוועדה יפורסמו  - פרסום מועד

  ותוך ___________ ימים מיום שהחומרים הועברו לעיון חברי במהלך עבודת הועדה

 הועדה

 לאחר סיום כל ישיבות הועדה 

  לאחר פרסום הדו"ח הסופי 
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 ולא לפני מתן החלטה סופית  הוועדה למזכיר פנייה שתוגש ככל זמן אחר__ פרק

 .בבקשה

  – היקף פרסום החומרים

 פרסום מלא 

 פרטים ומקום מגורים ותקשמות עובדים,  בהשמטת פרטים הנוגעים ל: פרסום ,

 מסווגים 

 פרסום רשימת החומרים שהועברו לעיון הועדה 

 פרסום מקורות המידע 

  3תוצרי הוועדה

  –את המסמכים הבאים  עדהווה לפרסם מבין תוצרי עבודת וקבע כי בכוונתי הגורם המחליט

  חברי הועדהעמדות 

 (ככל שיהיו)ט ודעות מיע 

 המלצות 

 ראה להלן(בנוהל)כפי שנוסחו  החלטותסיכומים ו , 

 דו"ח ביניים 

 סופי דו"ח 

 לנוהל עבודת הוועדה, בפרוטוקול הוועדה יכללו  17: פרוטוקול. לפי סעיף מסמך אחר

 אלה: פרטים

 שמות חברי הוועדה והמוזמנים הנוכחים בישיבה; .1

 סדר היום; .2

 רישום הבקשות שנדונו בפני הוועדה ונימוקי הבקשות; .3

                                                           
לגביה חסיון מטעמים של פרטיות,  הערה: ועדה שאינה מפרסמת מידע כלל במהלך עבודתה )ואין 3

 אודות בטחון וכד'( ולא הגישה דו"ח סופי בתוך חצי שנה מיום סיום עבודתה, תדאג לפרסם מידע

 מועד. לאותו עד שנעשו העיקריות הפעולות

 



 

 

 משרד המשפטים

 לחופש המידעהממשלתית היחידה 

 תבנית לקביעת מדיניות -נספח א' 

 פרסום מידע בעניין ועדות ציבוריות )נספח(

 12נוהל מס' נספח ל 

 2018באוגוסט  13עדכון אחרון 

 

 החלטות הוועדה; .4

 .הוועדה ר"יו שקבע בנוסח, נימוקים להחלטות הוועדה .5

 

 יש לציין את ההנמקה לכך, זו בקטגוריה מסוים מידע לפרסם שלא שהוחלט ככל

או התפלגות  לא יצוינו בפרוטוקול, אלא רק אופן ההצבעה )פה אחד עמדות חברי הוועדה .1

 מנת להבטיח אופן הצבעה ענייני.-על– (הקולות

תוצרי הוועדה אינם כוללים דו"ח ביניים או דו"ח סופי, אלא פרוטוקולים של דיוניה  .2

 .בלבד

  - הוועדה יפורסמו תוצרים של  - פרסום מועד

  אושרו על ידי חברי הועדה__ ימים מיום שהתוצרים _תוך 

 לאחר סיום כל ישיבות הועדה 

  לאחר פרסום הדו"ח הסופי 

 __הוועדה למזכיר פנייה שתוגש ככל פרק זמן אחר. 

  – היקף פרסום החומרים

 דין כל ולפי 1998-ח"התשנ, המידע חופש בחוק שקיימים לסייגים בכפוף, פרסום מלא ,

 .לגופה בקשה כל של לנסיבות בהתאם

 ______________________:פרסום בהשמטת פרטים הנוגעים ל 

 פרסום ללא שמות  

 

 הפרסוםחתימת הגורם המחליט על מדיניות 

 _______, משרד רה"מסמנכ"ל ממשל וחברה –אורן כהן / יו"ר הועדה: __ הממנהשם הגורם 

 ________________31.12.2018תאריך קביעת המדיניות: ______

 הערות: ______________________________________________________________


